2018 M. KOVO 23-25 D.

AKTYVUS LAISVALAIKIS

PARODA:
›› Didžiausia tarptautinė aktyvaus laisvalaikio, medžioklės bei
žūklės paroda Baltijos valstybėse;
›› Didelis specializuotos įrangos visiems trims laisvalaikio
segmentams pasirinkimas;
›› Interaktyvios pramogos parodoje, galimybė išbandyti viską
pačiam;
›› Seminarai.

PARODOS TEMINĖS GRUPĖS:
4 SALĖ
›› Vandens turizmas: baidarės,
irklentės, nardymas;
›› Kaimo turizmas: poilsis, pirtys,
pramogos;
›› Kalnų turizmas: alpinizmas,
slidinėjimas;
›› Oro pramogos: oro balionai,
parašiutai, parasparniai;

›› Specializuotos transporto
priemonės: keturačiai, dviračiai
ir kt.;
›› Įranga turistui: avalynė,
drabužiai, palapinės,
miegmaišiai, kuprinės ir kt.;
›› Grilinimas: nuo kepsninės iki
prieskonių.

3 SALĖ
›› Žūklė

5 SALĖ
›› Medžioklė

TIKSLINĖ AUDITORIJA:
›› 10% - Lietuvos bei užsienio
valstybės valdomos įmonės,
misterijos bei struktūros

›› 20% - juridiniai asmenys
›› 70% - fiziniai asmenys, besidomintys
aktyviu laisvalaikiu

KODĖL VERTA DALYVAUTI PARODOJE?
›› Galimybė realiu laiku parduoti ir
įsigyti aktyvaus laisvalaikio prekių
tiesiai iš ekspozicijos;
›› Galimybė užmegzti kontaktus
ir pradėti bendradarbiavimą su
kitais rinkos dalyviais: parodoje

2017 M. PARODOS
STATISTINIAI DUOMENYS:

dalyvauja ES ir kitų šalių aktyvaus
laisvalaikio atstovai ir tarpininkai;
› › Galimybė parodos metu
pristatyti inovacijas ir naujausias
tendencijas. potencialių lankytojų
skaičiui.

2018 M. PLANUOJAMA:

Grynasis parodos dalyvių užimamas

Grynasis parodos dalyvių užimamas

plotas –

plotas –

3 924 kv.m.

Dalyvių skaičius –

112

užsienio bei
Lietuvos įmonių

40

5 500 kv.m.

Dalyvių skaičius – virš

150

užsienio

bei Lietuvos įmonių

50

Virš
specializuotų
pranešimų bei pristatymų
(seminarai, mokymai, kinologų
pasirodymai, praktinių
užsiėmimų vedimas)

Virš

21 402

30 000

parodos lankytojų

specializuotų

pranešimų bei pristatymų
(seminarai, mokymai,
kinologų pasirodymai, praktinių užsiėmimų vedimas)

parodos lankytojų

PARODOS PLANAS:

DALYVAVIMO PARODOJE ĮKAINIAI:
AKTYVUS LAISVALAIKIS (4 SALĖ)
1 kv. m. tuščio parodinio ploto IKI 08.31 (20%)
Iki 20 kv. m.

21-30 kv. m.

31 kv.m. ir daugiau

€ 32,50

€ 30.55

€ 29.25

1 kv. m. tuščio parodinio ploto IKI 12.31 (15%)
Iki 20 kv. m.

21-30 kv. m.

31 kv.m. ir daugiau

€ 37,50

€ 35,25

€ 33.75

1 kv. m. tuščio parodinio ploto NUO 01.01
Iki 20 kv. m.

21-30 kv. m.

31 kv.m. ir daugiau

€ 42.50

€ 39.95

€ 38.25

Registracijos mokestis

€ 120,00

Standartnio stendo įrengimas 1 kv. m.

€ 20,00

PARODOS ORGANIZATORIAI –

KONTAKTAI
El. p.: info@hhs.lt
Mob.: +370 616 99441

El. p.: hhs@litexpo.lt
Mob.: +370 699 53414

